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 רקע

יצאה המועצה בהחלטת שימוע המזמינה את הציבור וכמובן את חברות הוט ויס  24.12.2015ביום 

ערוצית שתמנע את -ויזיה הרבלהתייחס לכוונת המועצה לקבוע מדיניות מקיפה לתעריפים בשוק הטלו

הפגיעה בתחרות, לא תאפשר אפליה ותעשה צדק עם כלל לקוחות החברות תוך מתן הזדמנות שווה 

 (. החלטת השימוע; להלן: 1-18/2015ללקוחות ונקיטת שקיפות )החלטה מס' 

ועצה בהחלטת השימוע גם הזמינה המועצה את הציבור וכמובן את חברות הוט ויס להתייחס לכוונת המ

להחיל על החברות, על דרך של תיקון רישיון, את החובה לפרסם באתר האינטרנט שלהן את כל 

המבצעים המוצעים בעת הזו ומכאן ואילך לכלל לקוחות החברה )חדשים וקיימים( וזאת מאחר 

 ששקיפות היא מרכיב חשוב ביותר לקידום התחרות ולהסרת חסמים ולהבטחת השוויון.

ת השימוע כי בתקופת הביניים עד לסיום השימועים וקבלת החלטות סופיות המועצה קבעה בהחלט

 יוקפאו עליות המחירים בשוק וכן לא יתאפשר לחברות להציע נספחי מבצע חדשים.

בינתיים הוגשו התגובות לשימועים והן נבחנות בימים אלו בכובד ראש. ואולם, במקביל להגשת התגובות 

ו כי "הקפאת" עליות המחירים ו"הקפאת" פרסומם של מבצעים חדשים פנו חברות הוט ויס למועצה וטענ

עד לסיום השימועים גורמות להן נזקים כבדים ומעוררות קשיים רבים בהתמודדות בשוק. על כן, 

 התבקשה המועצה לבטל הקפאות אלו.

 החלטה

מסקנה כי בעת הזו ונוכח המועצה עיינה בפניות הוט ויס ולאחר שקיימה דיון בעניין הגיעה המועצה לכלל 

הקשיים הבלתי צפויים שעוררו הוראות ההקפאה אכן יש מקום להסרתן ולאפשר לחברות הוט ויס לפעול 

על פי הוראות הדין הקיימות באשר להעלאת מחירים ולהצעת מבצעים חדשים, וזאת עד לגיבוש 

 המדיניות נשוא החלטת השימוע.
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ם מהתחייבות הוט ויס, כפי שנמסרה ליו"ר המועצה, ולפיה ככל יודגש, כי החלטה זו של המועצה נובעת ג

שיוצעו מבצעים חדשים למנויי החברות, המבצעים יפורסמו באופן מלא באתר האינטרנט של החברות וכן 

מהתחייבותם לפרסם את המבצעים באמצעי נוסף, שיאפשר הנגשה גם למי שאינם חשופים לאינטרנט, 

  פן, בהיקף ובמועדים כפי שתסכם היו"ר מול החברות.למשל, על גבי המסך, וזאת באו

 אשר על כן ובכפוף לאמור לעיל, הוראות ההקפאה מהחלטת השימוע מבוטלות.

התגובות שהוגשו נבחנות כאמור בכובד ראש בלב  –באשר להחלטת השימוע עצמה ולגיבוש המדיניות 

 פתוח ובנפש חפצה והמועצה תדון בעניין בקרוב.
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